كيفية تسجيل وإعداد حساب بيع جديد على
Amazon.eg

مايو 2021

مزايا البيع عىل أمازون
ز
ماليي العمالء بسهولة دون إنشاء موقع ويب.
التواصل مع

االستفادة من المعرفة بالعالمة التجارية ألمازون وثقة عمالئنا.

ال يوجد ز
التامات؛ يمكنك اإللغاء ز يف أي وقت.

استخدام شبكات الشحن الخاصة بنا.

االستفادة من إمكانياتك إىل أقىص حد مع أدوات التحليل المجانية من أمازون.

جدول المحتويات
 (1مقدمة حول كيفية إنشاء حساب البائع.

 )2أخبرنا عن عملك:
• نوع الحساب.
• معلومات األعمال.
• عنوان االستالم.

• طريقة الدفع.
• معلومات عن المنتج.
 )3التحقق من الهوية:
• معلومات التحقق من الهوية.
• تحميل مستندات مالك الحساب.
 )4مقدمة إلى مركز البيع وكيفية البدء.

مقدمة عن كيفية إنشاء حساب بائع

متطلبات تسجيل حساب البائع
حساب فردي

حساب األعمال

الممثل القانوني لحساب األعمال

بطاقة الهوية الوطنية /اإلقامة للمالك (يجب أن تكون
صالحة)

بطاقة الهوية الوطنية /اإلقامة للمالك (يجب أن تكون
صالحة)

بطاقة الهوية الوطنية/اإلقامة للممثل القانوني (يجب أن
تكون صالحة)

كشف حساب بنكي /بطاقة ائتمان أو فاتورة مرافق لتأكيد الرخصة التجارية التي يجب أن تحتوي على اسم المالك
بصيغة PDF
عنوان المالك بصيغة PDF

الرخصة التجارية التجارية والتوكيل مرفقين في نفس
الملف بصيغة PDF

عنوان بريد إلكتروني للعمل التجاري أو حساب عميل
على أمازون

عنوان بريد إلكتروني للعمل التجاري أو حساب عميل
على أمازون

عنوان بريد إلكتروني للعمل التجاري أو حساب عميل
على أمازون

رقم الهاتف الفعّال (حيث يمكننا الوصول إليك مباشرة)

رقم الهاتف الفعّال (حيث يمكننا الوصول إليك مباشرة)

رقم الهاتف الفعّال (حيث يمكننا الوصول إليك مباشرة)

رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر
رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر
رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر
TRNوﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺗك اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أو ﺷﮭﺎدة TRNوﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺗك اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أو ﺷﮭﺎدة TRNوﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺗك اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أو ﺷﮭﺎدة
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ :ﯾﺗم ﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ :ﯾﺗم ﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ :ﯾﺗم ﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون
 90ﯾو ًﻣﺎ ﻣن إﻛﻣﺎل ﺗﺳﺟﯾﻠك ﻓﻲ أﻣﺎزون.
 90ﯾو ًﻣﺎ ﻣن إﻛﻣﺎل ﺗﺳﺟﯾﻠك ﻓﻲ أﻣﺎزون.
 90ﯾو ًﻣﺎ ﻣن إﻛﻣﺎل ﺗﺳﺟﯾﻠك ﻓﻲ أﻣﺎزون.

مقدمة حول كيفية إنشاء حساب البائع

مقدمة حول كيفية إنشاء حساب البائع
لبدء عملية إنشاء حساب البائع على أمازون ،يرحى اتباع الخطوات التالية:

• اذهب إلى موقع sell.amazon.eg :
• اضغط على [سجل اآلن]
هذا الموقع سيمنحك إمكانية الوصول إلى الكثير من المعلومات التي ستساعدك على فهم أمازون بشكل أفضل ،إليك أهم المعلومات التي يمكنك العثور عليها:
• البيع عبر االنترنت :تمنحك هذه الصفحة معلومات عامة عن البيع على أمازون ،تكاليف البيع ،الشحن والتخزين ،باإلضافة إلى دليل البائعين الجدد.
• تنمية عملك :أدوات و برامج أمازون التي تساعدك في تتبع عملك و تطويره على أمازون.
• الرسوم و التسعير :معلومات عامة حول جدول الرسوم لطرق البيع المختلفة.
• تعلم :إمكانية الوصول الى المعلومات المتاحة على جامعة البائعين ،االسئلة االكثر شيوعا ً و الندوات التدريبية القادمة و المسجلة.

عملية البدء بسيطة!
عند
.1
.2
.3
.4

قيامك بإنشاء حساب بائع جديد عىل أمازون ،تحتاج إىل إضافة المعلومات التالية:
أدخل اسمك عىل الموقع.
ز
ون الذي تريد استخدامه للتسجيل أو إذا كان لديك حساب مشتي
أدخل عنوان ر
التيد اإللكت ي
عىل أمازون يمكنك استخدامه إلنشاء حساب بائع.
أدخل كلمة مرور (الحظ أن كلمة المرور يجب أن تكون عىل األقل  6أحرف)
أعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك ألغراض التأكيد.

ً
ز
أختا اضغط عىل "إنشاء حساب لك يف أمازون" إلكمال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك
واالنتقال إىل الخطوة التالية.

أختنا عن عملك
ر

نوع الحساب
اختر نوع حسابك كما يلي:
•

حساب البائع الفردي (إذا كنت تسجل كفرد وال تملك  /تمثل شركة).

•

حساب بائع أعمال (إذا كنت تسجل كشركة تجارية وكان لديك رخصة تجارية)
إذا قمت بإنشاء حساب بائع أعمال ،يجب عليك إدخال اسم عملك التجاري كما هو
مسجل على الرخصة التجارية.

اقرأ اتفاقية حلول األعمال لخدمات أمازون ثم
اضغط على "الموافقة والمتابعة" لقبولها.

معلومات النشاط التجاري
أدخل كافة المعلومات المطلوبة حول عملك التجاري
•

البلد والمدينة والمنطقة والعنوان.

•

اسم العرض (يشير إلى اسم المتجر الذي سيظهر على
موقع الويب والذي سيراه العمالء).

•

رقم الهاتف
عند إدخال رقم الهاتف ،تأكد من اختيار بلد شركة
الهاتف الجوال الخاص بك ،واستنادا ً إلى خيار التحقق
من اختيارك سوف تتلقى إما مكالمة هاتفية أو رسالة
نصية قصيرة للتحقق من رقم هاتفك.

ثم اضغط على "حفظ ومتابعة“.

عنوان االستالم
تحقق من عنوان االستالم مرة أخرى ثم اضغط على "حفظ
ومتابعة“.

معلومات الدفع
يرجى إضافة معلومات بطاقة االئتمان الخاصة بك (ستكون
بطاقة االئتمان مطلوبة كطريقة دفع سيتم استخدامها لخصم
المبالغ مقابل أي خدمات تطلبها) والضغط على "حفظ" ثم
"حفظ ومتابعة".
أو
يمكنك تخطي هذه الخطوة بالضغط على "تخطي اآلن" إذا لم
تكن هذه المعلومات متوفرة لديك ويمكنك إضافتها الحقًا.
*الحظ أن بطاقات الحساب البنكي غير مقبولة على أمازون.

معلومات عن المنتج
اضافة معلومات اكثر عن المنتجات الخاصة بك ستساعدنا
على توفير الدعم المناسب لك خالل عملية تسجيل و انشاء
الحساب
في هذه الخطوة نحن نسألك ما إذا كانت منتجاتك تحتوي
على الباركود أم ال.
•

إذا كان اختيارك نعم أو بعض منها تحتوي على
باركود :تحتاج إلى اختيار كيف تريد أن تعرض
منتجاتك.

•

إذا كان اختيارك ال تحتوي على باركود :تحتاج إلى
إخبارنا إذا كنت تضع عالمة تجارية على منتجاتك
ومن ثم اختيار كيف تريد أن تقوم بإدراج منتجاتك.

* يرجى مالحظة أنه يمكنك تخطي هذه الصفحة عن طريق
الضغط على "تخطي اآلن“.

قم باعداد متجرك
في هذه الخطوة ،نسألك عن نوع المنتجات التي تريد بيعها،
يمكنك اختيار فئاتك من هذه الصفحة.

* يرجى مالحظة أن اختيار فئة هنا لن يمنعك من إضافة
فئات أخرى في المستقبل.

التحقق من الهوية
األمر ليس سرا ً :في أمازون ،العمالء هم أولى اهتماماتنا .ويريد عمالؤنا وجهة موثوق بها حيث يمكنهم شراء مجموعة واسعة من السلع  -وهو
ما يجعل البائعين مثلك مهمين للغاية .نحن نبحث دائما ً عن طرق إلضافة قيمة لعمالئنا وأن نكون أكثر شركة ترتكز على خدمة العمالء في العالم.
وبصفتك بائعا ً في أمازون ،فإنك تشارك في تقديم منتجات وأسعار أفضل وتجربة تسوق من الدرجة األولى للعمالء.

معلومات التحقق من الهوية
في هذه الخطوة نريد منك التحقق من نوع الحساب
الذي تريد إنشاءه ،والذي سيقرر نوع المعلومات
والمستندات التي سنطلب منك تقديمها.
حدد البلد الذي يقع فيه عملك التجاري واختر أحد
الخيارين المتاحين للتحقق من هوية مالك الحساب
•

تأكد من اختيار الخيار الصحيح حيث ال يمكن
تغييره بمجرد إرساله.

معلومات التحقق من الهوية للبائعين األفراد
إذا قمت بتحديد (أنا المالك الوحيد أو جهة االتصال لهذا الحساب) ،فأنت
بحاجة إلى إدخال المعلومات التالية:

.1

رقم الهوية الوطنية أو رقم اإلقامة الذي يطابق الرقم على الهوية.

.2

تاريخ انتهاء الصالحية بالميالدي (يجب أن يكون الرقم صال ًحا).

.3

بلد اإلصدار.

.4

االسم األول واالسم األوسط (اختياري) واسم العائلة (كما هو
مكتوب في الهوية).

.5

تاريخ الميالد بالميالدي (يجب أن يكون  18سنة أو أكثر).

.6

تأكيد عنوانك السكني.

.7

بعد تأكيد كافة المعلومات ،اضغط على "إرسال".

مستندات التحقق من الهوية للبائعين األفراد
بالنسبة للحسابات الفردية ،يرجى إرفاق ما يلي:

•

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة اإلقامة ،التي تطابق المعلومات
التي أضفتها في الخطوة السابقة ،إن لم تكن مطابقة ،يمكنك الرجوع
والتعديل ،إذا لزم األمر ،بالضغط على "تعديل المعلومات“.

•

كشف حساب بنكي/كشف حساب بطاقة ائتمانية حديث للتحقق من عنوانك.
يمكنك إخفاء أي معلومات سرية مثل الحركات ،حيث أننا بحاجة إلى هذه
المعلومات للتحقق من عنوان مالك الحساب.

•

أو يمكنك تحميل فاتورة مرافق حديثة (الحد األقصى  180يوما ً) مثل
(فاتورة المياه أو الكهرباء).

اضغط على "إرسال“.

معلومات التحقق من الهوية لحسابات الشركات
إذا قمت بتحديد (أقوم بإدارة هذا الحساب نيابة عن شركة أو مشروع) ،أدخل المعلومات التالية وتأكد من
تطابق المعلومات مع البطاقة ومستندات الشركة التي ستقوم بإرفاقها ثم قم بإرسالها.

.1

رقم الهوية الوطنية أو رقم اإلقامة الذي يطابق الرقم على الهوية.

.2

تاريخ انتهاء الصالحية بالميالدي (يجب أن يكون الرقم صال ًحا).

.3

بلد اإلصدار.

.4

االسم األول واالسم األوسط (اختياري) واسم العائلة (كما هو مكتوب في الهوية).

.5

تاريخ الميالد بالميالدي (يجب أن يكون  18سنة أو أكثر).

.6

اسم العمل التجاري كما هو مكتوب على الرخصة التجارية.

.7

رقم رخصة األعمال كما هو مكتوب على الرخصة التجارية (ال تكتب .)XXXX

.8

تأكيد عنوانك السكني.

.9

بعد تأكيد كافة المعلومات ،اضغط على "إرسال".

يشير المدير أو الممثل إلى مالك الشركة أو أحد الشركاء الذين ورد اسمهم في الرخصة التجارية.
يشير الممثل القانوني إلى شخص لديه تفويض قانوني من الشركة الستخدام الرخصة التجارية بغرض البيع
على أمازون.
اضغط على "إرسال"

مستندات التحقق من الهوية لحسابات الشركات
بالنسبة لحسابات األعمال ،يجب إرفاق المستندات التالية:
•

صورة من بطاقة الهوية الوطنية/اإلقامة لمالك الشركة أو الممثل القانوني.

•

نسخة واضحة من الرخصة التجارية التجارية بصيغة .PDF

•

إذا كنت ممثالً قانونيا للشركة ،أرفق الرخصة التجارية والتوكيل (نسخة من
شهادة التفويض من الشركة) على حد سواء في ملف واحد بصيغة .PDF

•

اضغط على "إرسال“.

األمور التي يجب فعلها واألمور التي يجب تجنبها
األمور التي يجب فعلها:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11

بطاقة الهوية وإما بيانات البنك  /بطاقة االئتمان أو فاتورة المرافق أو رخصة
العمل إلزامية حسب نوع الحساب .يرجى التأكد من تقديم كال المستندين.
يجب أن تكون المستندات المقدمة صادرة حسب البلد الذي يقع فيه عملك  ،كما
هو مذكور هنا.
يجب أن يتم تحميل بطاقة الهوية من كال الجانبين.
يجب أن يكون كشف الهوية والبنك أو بطاقة االئتمان ساري المفعول.
يجب أن يحتوي المعرف على االسم وتاريخ البيث ورقم الهوية وتاريخ انتهاء
الصالحية والتوقيع.
يجب أن يكون المعرف وكشف الحساب المصرفي واضحين.
يجب أن تكون بطاقة الهوية صادرة عن جهة حكومية تحمل صورة شخصية.
نقبل كشف حساب بنكي أو بطاقة ائتمان ال يتجاوز تاريخها  180يو ًما.
يجب أن يحتوي بيان البنك أو بطاقة االئتمان على معلومات كاملة.
يجب أن يحتوي كشف الحساب المصرفي أو كشف حساب بطاقة االئتمان على
اسم البنك والشعار والعنوان واسم صاحب الحساب.
يجب أن يكون كشف الحساب المصرفي أو كشف حساب بطاقة االئتمان
والرخصة التجارية في شكل PDF.

*يمكنك الضغط على المساعدة للحصول على معلومات إضافية حول التحقق
من هوية البائع.

األمور التي يجب تجنبها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يجب أن يكون تاريخ انتهاء الصالحية وتاريخ الميالد بالتقويم الميالدي.
يجب أال يكون كشف الحساب المصرفي أو بطاقة االئتمان محميًا بكلمة مرور.
ال ترسل صورة بطاقة االئتمان أو الحساب البنكي عبر البريد اإللكتروني.
ال تقم بتحميل صورة لبطاقة االئتمان أو الخصم أو الحساب المصرفي
فواتير الهاتف واإلنترنت غير مقبولة .يرجى تقديم فواتير الكهرباء أو الماء فقط.
يجب أن يتطابق تاريخ الميالد أو انتهاء الصالحية على بطاقة الهوية مع ما تم
إدخاله من معلومات.
الهوية وكشف الحساب المصرفي يجب أال تكون لقطة شاشة.
يجب أال تكون الهوية وكشف الحساب المصرفي غير مقروءين.
ال ينبغي العبث بالمعرف وكشف الحساب المصرفي.

تفعيل الحساب
بمجرد إضافة جميع المعلومات المطلوبة وتحميل جميع المستندات المطلوبة ،سيراجع فريق التحقق من هوية البائع في أمازون جميع
المعلومات والمستندات وعادة ما تستغرق هذه العملية ما بين  3-2أيام عمل.
* تأكد من االستمرار في التحقق من البريد اإللكتروني الخاص بك بعد االنتهاء من إرسال طلب البيع لتحصل على رد منا حول
طلبك.
* في حالة الرفض ،تحقق من البريد اإللكتروني الذي تلقيته ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خالل مركز البيع ،وتأكد من
إصالح أسباب الرفض المذكورة.
*ألي استفسارات أو معلومات إضافية ،تأكد من االتصال بدعم البائع من خالل خيار "الحصول على الدعم" في أسفل الشاشة.

تهانينا على استكمال حساب البائع الخاص بك!
اآلن دعنا نقدم لك مركز البائع الخاص ب امازون

2021

مقدمة إىل مركز البائع و كيفية البدء

مركز البائع
ً
بمجرد االنتهاء من التسجيل باعتبارك بائعا عىل أمازون والتحقق من هويتك ،سيكون لديك حق الوصول إىل حساب مركز البائع الخاص بك.
مركز البائع هو البوابة لكل شيء يتعلق بالبيع على أمازون .وهو بمثابة لوحة التحكم الرئيسية لحسابك ،حيث يمكنك العثور على جميع األدوات لمساعدتك على إدارة
حسابك ،هنا ستكون قادرا ً على إدراج المنتجات وإدارة الطلبات والتواصل مع المشترين والحصول على معلومات حول أدائك كبائع وغير ذلك الكثير.

أهم األشياء التي يجب التحقق منها بعد تفعيل حساب البائع الخاص بك
•

معلومات حساب البائع :هنا يمكنك تحديث ما يلي:
 معلومات الحساب البنكي. معلومات األعمال ومعلومات الشحن واإلرجاع. المعلومات الضريبية وميزات أخرى للملف الشخصي للبائع. -إعدادات العطلة.

•

إعدادات تسجيل الدخول :هنا يمكنك تحديث أو تغيير بيانات تسجيل الدخول.

•

معلوماتك وسياساتك :هنا يمكنك تخصيص صفحات عن عملك.

•

إعدادات الشحن من قبل أمازون :هنا يمكنك تعديل إعدادات الشحنات الواردة وإعدادات دعم المنتجات.

معلومات الحساب
معلومات الحساب هو خيار من شأنه أن يساعدك عىل تحديث المعلومات
التالية:
 .1معلومات الدفع :هنا يمكنك تحديث طرق اإليداع الخاصة بك (كشف
بنك) ،طرق الدفع (بطاقة االئتمان(.
حساب ي
 .2معلومات النشاط التجاري :هنا يمكنك تحديث أي معلومات تتعلق بعملك
مثل :عنوان العمل ،االسم الذي ستم عرضه (اسم المتجر) ،إلخ...
 .3معلومات الشحن و المرتجعات :هنا يمكنك تحديث معلومات عنوان
المرتجعات ,إعدادات الشحن ،إعدادات الشحن السهل.

معلومات الضريبة:
ز
يجب أن يكون لدى أي شخص ر
يباش عمليات تجارية يف مرص رقم تسجيل زضي ر يب
 TRNكما هو موضح في صفحة التنبيه على حسابك  ،ستحتاج إلى تحديث (TRN).
الخاص بك في غضون  90يو ًما من إكمال التسجيل في أمازون .في حالة عدم
وجود او تحديث غير صالح للرقم الضريبي سيؤدي إلى تعليق امتيازات البيع
الخاصة بك
ز
يب ز يف حساب البائع المركزي
يمكنك تحديث معلوماتك المتعلقة بالتسجيل الرص ر ي
الخاص بك عن طريق زيارة صفحة إعدادات ز
الرصائب .انقر فوق "إضافة رقم
ً
ز
ز
األخرص)  )2 ،أضف
يب" ثم  )1حدد بلدا مثل مرص (المرب ع
 TRNالتسجيل الرص ر ي
.وقم بتحميل الشهادة الضريبية في المربع األحمر
ز
القانون لعملك عىل مركز بائع أمازون مع ذلك
هام :يجب أن يتطابق االسم
ي
الموجود زف بطاقتك ز
الرصيبية .يجب عليك استخدام األرقام بالتنسيق 4 3 2 1 0
ي
ز
ز
يب ومعرف المواطن .ال تقبل مصلحة الرصائب
 5إلدخال رقم التسجيل الرص ر ي
ز
يب
المرصية األرقام بالتنسيق مثل  ، ٠١٢٣٤٥وسيتم رفض رقم التسجيل الرص ر ي
.والفاتورة اإللكتونية
التامات االمتثال ز
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة زف فهم ز
يب ز يف مرص  ،نوصيك
الرص ير
ي
لي فز
باستشارة مستشار زض ريب .يمكن العثور هنا عىل مستشاري ز
الرصائب المسج ز
ي
ي
Amazon Service Provider Network (Amazon SPN).

معلومات الحساب
حالة العرض :إذا كنت غت قادر عىل شحن الطلبات ألي سبب (عىل سبيل المثال،
حاالت الطوارئ العائلية أو الطقس العاصف أو الذهاب إىل عطلة أو إجازة ،وغت ذلك)،
غي مفعل .سيؤدي هذا إىل إزالة جميع عروضك من
فيمكنك تغيت حالة عروضك إىل ر
ز
صفحات تفاصيل المنتجات بأمازون ونتائج البحث يف غضون ساعة واحدة .إذا كان لديك
ز
أي عروض يف الشحن من قبل أمازون ،فإنها ستظل مفعلة عىل أمازون .يمكنك تغيت حالة
العروض لجميع عروضك ،أو ألسواق بيع محددة فقط.
* عندما تقوم بإعادة تغيت حالة العروض مرة أخرى إىل مفعل.
ً
*عندما تكون مستعدا للبيع مرة أخرى ،قم بإعادة تغيت حالة العروض مرة أخرى
ز
إىل مفعل ،وستظهر عروضك يف غضون ساعة واحدة.

المعلومات والسياسات الخاصة بك
استخدم هذه الصفحات إلضافة محتوى مخصص حول
عملك التجاري وسياساتك إىل موقع الويب الخاص
بأمازون.

إعدادات الشحن من قِبل أمازون
هنا يمكنك تعديل إعدادات الشحنات الواردة وإعدادات دعم
المنتجات.

إعدادات تسجيل الدخول:
إعدادات تسجيل الدخول :إذا كنت ترغب في تغيير بيانات تسجيل الدخول
الخاصة بك مثل البريد اإللكتروني أو كلمة المرور ،يمكنك الذهاب إلى
إعدادات تسجيل الدخول وتحديث المعلومات من هناك.

* مالحظة :إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ،يمكنك الضغط على خيار نسيت
كلمة المرور ،ثم في صفحة مساعدة كلمة المرور يمكنك إدخال عنوان البريد
ً
رمزا يمكنك
اإللكتروني أو رقم الهاتف الجوال المرتبط بحسابك وسوف تتلقى
إدخاله إلعادة تعيين كلمة المرور.

الدعم

الدعم والمساعدة

مساعدة بائع أمازون
تعمق في موضوعات معينة
.تتعلق بالبيع على أمازون

جامعة البائعين
أتقن أدوات البيع الموجودة
تحت تصرفك بمساعدة مقاطع
.الفيديو التعليمية الخاصة بنا

مزود الخدمات
شبكة ّ
شبكة مزود الخدمة )(SPN
عبارة عن سوق لموفري خدمات الطرف الثالث الموثوق بهم والذين
سيساعدك على إطالق أعمالك وإدارتها وتنميتها على أمازون.
.
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ابدأ البيع اليوم
Sell.amazon.eg

